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BOA PROVA! 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 
1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. 
 
2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO DO CARTÃO-

RESPOSTA. 
 
3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE O CARTÃO-RESPOSTA COM 

CANETA DE TINTA PRETA OU AZUL. NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINALÁ-LO. 
 
4) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 

(DEZ) MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA. 
 
5) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA 

METADE DO TEMPO PREVISTO. 
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01 - Pode-se afirmar que a moderna gestão salarial objetiva à/ao 
 

a) produtividade com alto índice de rotatividade. 
b) o equilíbrio salarial interno e externo compatível com o 

mercado de trabalho. 
c) aumento da relação entre o maior e menor salário. 
d) obtenção do máximo de satisfação do empregado. 

 
 
02 - A maneira de estimular o valor dos funcionários para 

determinar recompensas e punições, pode ser chamada de 
 

a) treinamento e desenvolvimento de pessoal. 
b) cargos e salários. 
c) avaliação. 
d) benefícios. 

 
 
03 - Uma organização é uma entidade social, assim como um 

sistema econômico. Fornece estímulos sociais que afetam a 
maior parte das pessoas, isto é, a organização afeta o 
indivíduo e o indivíduo afeta a organização. Assinale a 
alternativa INCORRETA com base no enunciado. 

 
a) Os administradores deveriam considerar as organizações 

não só como entidades econômicas. 
b) Por definição, os sociais dentro de uma organização 

corroem sua estrutura formal. 
c) As opiniões do indivíduo são freqüentemente baseadas 

nas determinações fornecidas pelo grupo a que pertence 
ou deseja pertencer. 

d) O grupo de uma tarefa é um grupo organizado para a 
realização de um projeto específico. Não é permanente. 

 
 
04 - Nos organogramas, as relações de autoridade podem ser 

apresentadas por três maneiras diferentes, a saber, 
Autoridades 

 
a) de linha, de assessoria e funcional. 
b) de linha, funcional e tradicional. 
c) de assessoria, funcional e carismática. 
d) funcional, carismática e tradicional. 

 
 
05 - Uma organização precisa ser adaptada às necessidades 

mutáveis dos fatores que a compõem. Por ser dinâmica a 
organização tende a mudanças na sua estrutura. Assinale a 
alternativa correta com relação a essas mudanças. 

 
a) Uma vez completa a estrutura organizacional, pode ser 

deixada de lado. 
b) Mudanças de pessoal podem exigir mudanças na estrutura 

da organização. 
c) Uma mudança na estrutura organizacional é uma clara 

indicação que a organização está regredindo. 
d) As mudanças tecnológicas afetam as qualificações dos 

empregados, mas não a estrutura da organização. 
 
 
06 - O trabalho de Adam Smith resume-se em 
 

a) condicionar a fragmentação do trabalho de cada 
especialista à capacidade e produção de empresa. 

b) decompor o trabalho em suas tarefas mais simples e 
destinar cada uma delas a um especialista. 

c) formar reduzida equipe de especialistas e capacitá-las, 
através de rodízio, nas diferentes etapas do trabalho. 

d) reduzir a complexidade do trabalho e simplificar a estrutura 
da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 - Para desempenhar bem as funções de administrador precisa-
se ter bom senso, possuir as habilidades interpessoais e de 
comunicação, e também as habilidades 

 
a) lógicas, analíticas e de avaliação. 
b) de avaliação, analíticas e emocionais. 
c) técnicas, conceituais e de decisão. 
d) técnicas, analíticas e emocionais. 

 
 
08 - Os dois tipos básicos de controle empregados no processo de 

administração de uma empresa são 
 

a) Gerencial e Funcional. 
b) Gerencial e Operacional. 
c) Funcional e Estratégico. 
d) Funcional e Operacional. 

 
 
09 - Marque a alternativa INCORRETA em relação ao sistema de 

inventário periódico. 
 

a) Facilita o controle efetivo do estoque de mercadorias. 
b) A determinação contábil do custo das mercadorias 

vendidas será feita após a contagem física das 
mercadorias. 

c) Utiliza as seguintes contas: compras, vendas e 
mercadorias. 

d) Baseia-se na informação extra contábil do valor do 
estoque. 

 
 
10 - Os direitos contratuais de exploração de florestas, com prazo 

de exploração superior a dois anos, são classificados como 
ativo permanente, no subgrupo 

 
a) circulante. 
b) investimento. 
c) imobilizado. 
d) diferido. 

 
 
11 - As despesas incorridas e não pagas no exercício provocam 
 

a) um lucro menor que o real e um ativo igual ao real. 
b) um passivo maior que o real e um lucro igual ao real. 
c) o reconhecimento da despesa no resultado e o registro da 

obrigação no passivo. 
d) um passivo circulante maior e um lucro menor que o real. 
 
 

12 - A avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com 
base nos valores de entrada, considerando-se como tais os 
resultantes do consenso com os agentes externos. Uma vez 
integrado no patrimônio, o bem, o direito ou obrigação não 
poderão ter alterados seus valores intrínsecos; o valor original 
será mantido enquanto o componente permanecer como parte 
do patrimônio, inclusive quando da saída deste. São 
afirmações que se referem ao princípio do(a): 

 
a) prudência. 
b) competência. 
c) atualização monetária. 
d) custo histórico como base de valor. 

 
 
13 - Determinada empresa possui um terreno utilizado para 

estacionamento de seus clientes, outro, utilizado para 
depósito e mais um, que não é utilizado e nem a empresa 
tenciona vendê-lo. Assim, tem-se, respectivamente, que 

 
a) os dois primeiros são classificados no ativo permanente e 

o terceiro no ativo realizável a longo prazo. 
b) todos são classificados no ativo realizável a longo prazo. 
c) os dois primeiros são classificados no ativo permanente e 

o terceiro no ativo circulante. 
d) todos são classificados no ativo permanente. 
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14 - Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) A identificação dos gastos em relação às variações no 

volume das atividades produtivas e das vendas, reveste-se 
de fundamental importância para o gerenciamento das 
empresas. 

b) O total dos custos fixos, dentro de determinada 
capacidade instalada de cada empresa industrial, não se 
altera, independentemente do volume de produção. 

c) O valor dos custos fixos por unidade produzida varia à 
medida que ocorre variação no volume de produção, por 
tratar-se de um valor fixo total diluído por uma quantidade 
maior ou menor de produção. 

d) A alocação dos custos fixos para os departamentos ou 
centros de custos não necessita, na maioria das vezes, de 
critérios de rateios. 

 
 
15 - Para apropriar corretamente os Custos Indiretos de 

Fabricação, é necessário 
 

a) conhecer a quantidade de produtos elaborados. 
b) quantificar os produtos em processo e elaborados. 
c) estabelecer alguma relação causal entre eles e os 

produtos em elaboração. 
d) determinar os totais dos custos indiretos do mês. 

 
 
16 - Em relação a custos só é correto afirmar que os custos 
 

a) fixos totais mantém-se estáveis, independentemente do 
volume da atividade fabril. 

b) variáveis da produção crescem proporcionalmente à 
quantidade produzida, em razão inversa. 

c) fixos unitários decrescem na razão direta da quantidade 
produzida. 

d) variáveis unitários crescem ou decrescem de 
conformidade com a quantidade produzida. 

 
 
17 - A Companhia Paulista LTDA, adquiriu matérias-primas para 

serem utilizadas na produção. A nota fiscal do fornecedor 
continha os seguintes dados: 

 

Valor das matérias-primas 1.000,00 

IPI 200,00 

Valor total da nota fiscal 1.200,00 

ICMs destacado na nota fiscal 170,00 

 
Sabendo que o IPI  e o ICMs são impostos recuperáveis para 
a empresa, assinale a alternativa que contém o valor que 
poderá ser computado no custo das matérias primas. 

 
a) $630.00 
b) $830.00 
c) $1.030.00 
d) $1.170.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 - A Indústria Mineira LTDA adquiriu, em abril, matérias-primas 
para serem utilizadas na industrialização dos seus produtos. 
Considere as seguintes informações adicionais: 

 
A. Dados na nota fiscal de aquisição: 

 valor das matérias-primas: $2.000,00 

 valor do IPI: $200,00 

 Valor do ICMS destacado na nota: $340,00 
B. A empresa pagou $240,00 de frete das matérias primas 

até o seu estabelecimento. 
C. No mês de abril, a empresa utilizou 40% dessas 

matérias-primas na fabricação de seus produtos. 
 

Sabendo-se que, dos tributos referidos, apenas o ICMS é 
recuperável para a empresa, assinale a alternativa que 
contém o valor das matérias-primas adquiridas e utilizadas em 
abril a ser apropriado nesse mesmo mês aos custos da 
produção. 

 
a) $664.00 
b) $760.00 
c) $840.00 
d) $976.00 

 
 
19 - Uma empresa industrial que apura seus custos por meios dos 

departamentos A, B, e C, apropria o valor dos gastos com o 
consumo de energia elétrica levando em conta que: 

 

 O departamento A opera com cinco máquinas. 

 O departamento B opera com o dobro de máquinas, em 
relação do departamento A. 

 O departamento C não opera máquinas. 

 As máquinas são iguais entre si e registram o mesmo 
consumo no período. 

 
Sabendo-se que os gastos com energia elétrica, no período, 
foram de $150.000,00, a contabilidade apropriou 

 
a) $50.000,00 em A, $75.000,00 em B e $25.000,00 em C. 
b) $150.000,00 em A e $150.000,00 em B. 
c) $50.000,00 em A e $150.000,00 em B. 
d) $50.000,00 em A e $100.000,00 em B. 

 
 
20 - Assinale a alternativa correta. 
 

a) De acordo com o princípio do custo histórico como base de 
valor, as receitas e despesas só devem ser reconhecidas 
no período contábil em que houve efetivamente sua 
utilização, ou seja, a troca do valor pago/recebido pelo 
serviço ou bem comprado/vendido. 

b) De acordo com o princípio da realização da receita, as 
receitas da empresa devem ser reconhecidas pela 
contabilidade somente por ocasião da entrega de um bem 
ou serviços para terceiros. 

c) O Patrimônio que pertence à Entidade confunde-se com o 
Patrimônio de seus sócios, não havendo necessidade de 
separação no momento da escrituração dos livros. 

d) O princípio do denominador comum monetário define a 
adoção do menor valor para os componentes do ATIVO e 
do maior valor para os componentes do PASSIVO, ou 
seja, deve ser escolhida a alternativa que resulte em 
menor efeito no Patrimônio Líquido da empresa. 
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21 - Assinale a alternativa correta. 
 

a) Um sistema de custos integrado e coordenado com a 
contabilidade permite avaliar os estoques existentes na 
data de encerramento do período-base de apropriação de 
resultados segundo os custos efetivamente incorridos. 

b) Não é possível a implantação de um sistema de custos 
integrado e coordenado com a contabilidade em uma 
empresa prestadora de serviços. 

c) Em uma empresa industrial que dispõe de um sistema de 
custos integrado e coordenado com a contabilidade, não 
há necessidade da realização de inventários físicos 
(contagens dos estoques de matérias-primas, materiais de 
embalagem, produtos acabados e em processo) 
periódicos. 

d) Para fins de apuração dos tributos sobre o lucro das 
empresas industriais, a legislação tributária e fiscal não 
exige a implantação de sistema de custos integrado e 
coordenado com a contabilidade. 

 
 
22 - Um serviço ou bem consumido com o objetivo de formar 

receita, é considerado 
 

a) custo. 
b) despesa. 
c) desembolso. 
d) investimento. 

 
 
23 - Quando dois ou mais produtos são produzidos 

simultaneamente com resultado da mesma operação, em que 
não há uma forma positiva de apurar o custo de cada um 
deles, ocupando cada um posição relevante no mercado, do 
ponto de vista da empresa que os produz são denominados 

 
a) co-produtos. 
b) subprodutos. 
c) produtos primários. 
d) produtos secundários. 

 
 
24 - Assinale a alternativa correta. 
 

a) Subprodutos e resíduos não são incluídos no Plano de 
Contas, porque se trata, geralmente, de valores baixos. 

b) Subprodutos e resíduos são produtos secundários e 
sucatas dos quais a empresa, normalmente, obtém 
receitas através de sua comercialização. 

c) Os resíduos não devem aparecer, no final do período, no 
grupo de “Estoques”, pois seu valor é irrelevante. 

d) Os subprodutos devem aparecer como Receita Bruta 
Operacional para apuração do Lucro Bruto Operacional. 

 
 
25 - Uma empresa industrial tem os seguintes gastos percentuais 

na fabricação de determinado produto: 
 

Matéria prima  50% 
Mão de obra  40% 
Gastos Gerais  10% 

 
Informações complementares: 

 
01 - Cada unidade produzida é vendida a R$ 1,00. 
02 - A empresa concedeu aumento de 30% nos salários de 

seus funcionários ligados diretamente à produção. 
03 - Os demais custos relacionados com a produção não 

foram alterados. 
 

Para a empresa manter a margem de lucro que vinha obtendo 
anteriormente ao aumento salarial, terá que vender cada 
unidade produzida por 

 
a) R$ 1,12. 
b) R$ 1,20. 
c) R$ 1,30. 
d) R$ 1,40. 

 

26 - Assinale a alternativa correta. 
 

O empenho de uma despesa gera uma operação vinculada 
ao(s) sistema(s) 

 

a) financeiro. 
b) orçamentário. 
c) orçamentário e financeiro. 
d) orçamentário, financeiro e patrimonial. 

 
 

27 - O campo de aplicação da Contabilidade Pública é restrito aos 
níveis de Governo federal, 

 

a) e estaduais. 
b) estaduais e municipais. 
c) estaduais e municipais incluindo suas autarquias. 
d) estaduais e municipais inclusive suas autarquias e 

empresas públicas. 
 
 

28 - A Contabilidade Pública adota em sua escrituração o regime 
 

a) misto. 
b) de caixa. 
c) especial. 
d) de competência. 

 
 

29 - O princípio do Orçamento Público que tem por escopo vedar 
as autorizações globais é o da 

 

a) unidade. 
b) anualidade. 
c) exclusividade. 
d) especificação. 

 
 

30 - Quando se conhece o objeto e o credor de uma despesa, mas 
não pode ser determinado seu exato valor, a modalidade de 
empenho a ser escolhida será a/o 

 

a) global. 
b) ordinário. 
c) estimativa. 
d) subemepnho. 

 
 

31 - Os restos a pagar são classificados como dívida 
 

a) ativa. 
b) fundada. 
c) flutuante. 
d) consolodada. 
 
 

32 - Na Contabilidade Pública, uma receita oriunda de retenção na 
fonte, quando do pagamento de um empenho será 
classificada como receita 

 

a) corrente. 
b) de capital. 
c) orçamentária. 
d) extra-orçamentária. 

 
 

33 - A Empresa ALFA vende um só produto. Possui a seguinte 
estrutura de preços e custos: 

 

 Preço de venda = R$ 160,00/unidade. 

 Custo variável = R$ 112,00/unidade. 

 Custo fixo = R$ 96.000,00. 
 

O volume de vendas que a empresa terá que efetuar, em 
unidade, para obter um LAJIR de 20% das vendas deverá ser 
de 

 

a) 2.000 
b) 6.000 
c) 8.000 
d) 10.000 
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34 - A Empresa BETA deseja constituir uma reserva que lhe 
permita substituir máquinas obsoletas daqui a cinco anos. 
Para tanto, deseja escalonar aplicações financeiras da 
seguinte forma: 

 

 1ª Parcela – de imediato = R$ 72.000,00. 

 2ª Parcela – após um ano = R$ 84.000,00. 

 3ª Parcela – após dois anos = R$ 96.000,00. 

 4ª Parcela – após três anos = R$ 108.000,00. 
 

A taxa de atratividade é de 5% ao ano. Pode-se afirmar que a 
Empresa possuirá, após cinco anos, reserva de 

 

a) R$ 303.583,20. 
b) R$ 360.000,00. 
c) R$ 378.000,00. 
d) R$ 424.195,20. 

 
 

35 - Quando o quociente de imobilização do capital próprio 
apresenta um índice maior do que 1(um), pode-se afirmar que 
a situação da Empresa não é das mais favoráveis, visto que 

 
a) deve haver excesso de retirada dos sócios. 
b) a Empresa não terá lucros, pois o pagamento de juros é 

elevado. 
c) a Empresa não terá lucros, pois o volume de depreciação 

é elevado. 
d) a Empresa não tem recursos próprios suficientes para 

financiar pelo menos o seu ativo permanente. 
 
 

36 - A Empresa ALFA tem como obrigações R$ 72.000,00 de 
títulos a juros anuais de 10%. Tem 1800 ações preferenciais 
pagando dividendo anual de R$ 6,00 por ação. Tem 4800 
ações ordinárias emitidas. A empresa está na faixa de 
alíquota 50% do Imposto de Renda. O lucro por ação no nível 
de lucro antes de juros e Imposto de Renda de R$ 36.720,00 
será 

 

a) R$ 0,83. 
b) R$ 1,28. 
c) R$ 3,20. 
d) R$ 7,65. 

 
 

37 - O capital Circulante Líquido da Empresa ALFA representa 15 
dias de seu faturamento. Dessa forma pode-se afirmar que 

 

a) o Ativo Circulante deve ser o dobro do Passivo Circulante. 
b) o Ativo Circulante Total deve Equivaler a 30 dias de 

faturamento. 
c) para um faturamento anual de R$ 180.000,00 deve investir 

R$ 7.500,00 em capital Circulante Líquido. 
d) para um faturamento anual de R$ 180.000,00 deve investir 

R$ 15.000,00 em Capital Circulante Líquido. 
 
 

38 - Marque a alternativa correta. 
 

a) O prazo médio de pagamento inicia com a compra de 
mercadorias e termina com o recebimento das vendas. 

b) O prazo médio de estocagem compreende o período 
desde a compra até o recebimento das vendas. 

c) O ciclo operacional corresponde ao intervalo de tempo 
compreendido desde a compra de mercadorias até a 
venda das mesmas. 

d) O ciclo de financeiro corresponde ao prazo que se inicia a 
partir dos pagamentos dos fornecedores, e termina com o 
recebimento das vendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 - A Empresa BETA apresentou os seguintes Balanços 
Patrimoniais no final do exercício: 

 
Ativo 19x1 19x2 

Caixa R$ 2.640,00 R$ 3.360,00 
Duplicatas a Receber R$ 1.200,00 R$ 1.800,00 
Estoques R$ 4.320,00 R$ 4.680,00 
Máquinas e Equipamentos R$ 18.000,00 R$ 17.760,00 

   
Passivo   

Duplicatas a Pagar R$ 1.800,00 R$ 1.920,00 
Salários a Pagar R$ 3.000,00 R$ 3.600,00 
Exigível a longo Prazo R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 
Patrimônio Líquido R$ 15.360,00 R$ 16.080,00 

 
Pode-se afirmar que a variação no Capital Circulante Líquido 
é de  

 
a) (+) R$ 3.360,00. 
b) (+) R$ 960,00. 
c) (+) R$ 4.320,00. 
d) (+) R$ 3.840,00. 

 
 
40 - A Empresa ALFA teve lucro por ação de R$ 3,00 no ano 

passado. Os lucros retidos totais aumentaram R$ 30.000,00 
durando o ano, enquanto o valor patrimonial por ação no fim 
do ano foi de R$ 50,00. A empresa não tem ações 
preferenciais e nenhuma nova ação foi emitida durante o ano. 
Se a dívida de fim de ano da Empresa ALFA foi de               
R$ 500.000,00, o índice de endividamento desse fim de ano, 
para com os ativos da empresa é de 

 
a) 0,50%. 
b) 0,60%. 
c) 1,00%. 
d) 2,00%. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


